
  ))  إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم من أخفاها أو أظهرها؛ لقوله: ((

سبعة يظلهم اهللا في  ))؛ وللحديث الصحيح: ( فهو خير لكم ومنها: أن اإلسرار بالصدقة أفضل؛ لقوله: ((

)؛  حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينهصدقة فأخفاها برجل تصدق  ) وذكر منهم: ( ظله يوم ال ظل إال ظله

ا أن نعينه ونساعده نولكن قد يكون يف اإلظهار خري يرجح على اإلسرار كما لو كان هذا الفقري طلب م

  من أجل أن يقتدي بك الناس؛ فهذا يكون خريا.عليه فأظهرت الصدقة 

))؛  فهو خير لكم فوائد اآلية الكرمية: تفاضل األعمال، أن بعض األعمال أفضل من بعض؛ لقوله: (( ومن

وتفاضل األعمال يستلزم تفاضل العامل أليس كذلك؟ نعم؛ ألن اإلنسان يشرف بعمله ويفضل بعمله؛ وتفاضل 

؛ وهذا كله دليل االميان تفاضل وعمل؛ فإذا تفاضلت األعمالاألعمال يستلزم زيادة اإلميان؛ ألن اإلميان قول 

على مذهب أهل السنة واجلماعة وهو تفاضل األعمال والعمال؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن سبب فضل أن 

ألسباب فضل العمل أن له أسباب ستة أو سبعة مرت علينا سابقا فراجعوها؛ فهنا فيه تفاضل األعمال الذي 

منون بأن اإلميان يزيد وينقص كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف يستلزم تفاضل اإلميان؛ وأهل السنة اجلماعة يؤ 

  العقيدة .

))؛ قراءة؟  سيئاتكم ونكفر عنكم من ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الصدقة سبب لتكفري السيئات؛ لقوله: ((

الصدقة  : ())؛ ويشهد هلذا أيضا؛ بل يؤيده قول النيب صلى اهللا عليه وسلم نكفر عنكم من سيئاتكم قراءة؛ ((

تتجافي جنوبهم عن  مث تال (( ) تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصالة الرجل في جوف الليل

  ))؛ . ...المضاجع 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أفعال اهللا االختيارية كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة؛ ومعىن االختيارية اليت 

  )) . ونكفر عنكم من سيئاتكم قد يكره العمل ال؛ لقوله: ((تعاىل ىن أن اهللا يفعلها مبشيئته وإرادته وليس املع

   )). من سيئاتكم ومن فوائد اآلية : بيان آثار الذنوب، وأا تسوء العبد؛ لقوله: ((

  ومنها: إثبات االسم هللا تعاىل اخلبري؛ وإثبات ما دل عليه من صفة .

)) فإن إخباره إيانا بذلك يستلزم أن خنشى  واهللا بما تعملون خبير ((ومنها: حتذير العبد من املخالفة؛ لقوله: 

   من خربته عزوجل فال يفقدنا حيث أمرنا وال يرانا حيث انا .

     ليس عليك للرسول صلى اهللا عليه وسلم (( )) اخلطاب هنا ليس عليك هداهم مث قال اهللا تعاىل: ((

نفي هدى التوفيق؛ وأما هدى البيان فهو على امل)) الضمري يعود على بين آدم؛ واهلدى هنا  هداهم )) (( هداهم

    ))؛ ولقوله تعاىل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله تعاىل: ((



فإنما عليك  ))؛ (( بمسيطرلست عليهم  فذكر إنما أنت مذكر ))؛ وقال تعاىل: (( إن عليك إال البالغ ((

))؛ إىل آيات كثري تدل على أن على الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يهدي الناس  البالغ وعلينا الحساب

هداية الداللة واإلرشاد؛ أما هداية التوفيق فليست على الرسول وال إىل الرسول؛ ال جيب عليه أن يهديهم وليس 

بقدرته أن يهديهم هلدى عمه أبا طالب؛ ولكنه ال يستطيع ذلك؛ ألن  ؛ ولو كانبقدرته واستطاعته أن يهديهم

ولكن اهللا يهدي من  هذا إىل اهللا تعاىل وحده؛ وإذا كان ليس عليه هداهم فمن الذي يتوىل ذلك؟ استمع ((

 )) ولكن اهللا يهدي من يشاء؛ هداية داللة وإرشاد وإال هداية التوفيق ؟ نعم مجيعا، مجيعا لكن أنصها يشاء

   . عليه الصالة والسالم هداية التوفيق ألا جاءت بعد نفي اهلداية من الرسول 

)) ملا بني اهللا عزوجل أحوال املصدقني وأحوال املرابني وأن اهللا  ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء ((

نيب صلى اهللا عليه سبحانه وتعاىل حيب ؟أن يتصدق العبد ملا يتضمنه صدقته من املعروف واإلحسان قال لل

واآليات السابقة ليس فيها تعرض للربا لكن فيها  )) ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء وسلم: ((

   تعرض لإلنفاق وعدم اإلنفاق، اإلنفاق والبخل؛ والربا سيأيت إن شاء اهللا فيما بعد .

وسلم؛ واهلدى الذي نفى اهللا وجوده عن  )) اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه ليس عليك هداهم قال اهللا تعاىل: ((

رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم هو هدى التوفيق؛ فإن الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم ال يلزم بأن يهتدي 

))؛ وأما هداهم  ولكن اهللا يهدي من يشاء الناس إمنا يلزمه البالغ؛ أما اهتداء الناس فهو إىل اهللا؛ وهلذا قال: ((

يا أيها الرسول  بالغ الرسالة إليهم وإبالغ الوحي فإنه واجب على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ((الذي مبعىن إ

ولكن اهللا يهدي  ؛ ((عليه الصالة والسالم )) لكن هدى التوفيق ليس إىل الرسول  بلغ ما أنزل إليك من ربك

))  نا للهدى وإن لنا لآلخرة واألولىإن علي )) يعين ولكن اهلداية على اهللا عزوجل كما قال تعاىل: (( من يشاء

فاهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يهدي من يشاء؛ ويهدي هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان؛ فاهللا عزوجل هو الذي 

)) مر علينا كثريا بأن إطالق الفعل، بأن تعليق  من يشاء ؛ وقوله: ((لهدايةليبني خللقه ويوفق من شاء من خلقه 

تقييد الفعل باملشيئة مربوط مباذا؟ باحلكمة؛ ألن اهللا تعاىل ال يشاء شيئا إال واحلكمة تقتضي  الفعل باملشيئة أو

اهللا أعلم حيث  )) ممن هو أهل للهداية كما قال اهللا تعاىل: (( يهدي من يشاء مشيئته؛ وعلى هذا فيكون ((

حقت عليه كلمة العذاب وألنه زاغ فأزاغ  )) أما من ليس أهال للهداية فإن اهللا تعاىل ال يهديه ألا يجعل رسالته

   اهللا قلبه .

وما تنفقوا من خير  )) وليس هللا عزوجل فاهللا تعاىل ال ينتفع به (( وما تنفقوا من خير فألنفسكم قال: ((

"  ما )) " ما تنفقوا من خير فألنفسكم رمتم أنفسكم؛ قوله: ((ح)) تقدمونه؛ وما ال تنفقونه فقد  فألنفسكم



شرطية ال"  ما )) بيان لـ" من خير ))؛ وقوله: (( فألنفسكم ة بدليل اقرتان اجلواب بالفاء يف قوله: ((هذه شرطي

" الشرطية مبهمة حتتاج إىل بيان يعين أي خري تنفقونه فألنفسكم؛ وما املراد باخلري؟ اخلري كل ما بذل  ما ألن "

          ل؛ ولكن قد يكون يف املنافع أيضا؛ وقوله:واملوجه اهللا عزوجل من مال أو منفعة وأغلب ما يكون يف األ

حمذوف؛ والتقدير: فهو ألنفسكم يعين وليس  أواب؛ واجلار وارور خرب مبتد)) الفاء رابطة للج فألنفسكم ((

   )). وأن ليس لإلنسان إال ما سعى لغريكم؛ وهذا كقوله تعاىل: ((

تنفقون إنفاقا ينفعكم إال ما ابتغيتم به وجه اهللا؛ فأما ما ابتغي به )) يعين ما  وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا ((

))  ابتغاء وجه اهللا )) أي طلب؛ وقوله: (( إال ابتغاء سوى اهللا فال ينفع صاحبه بل هو خسارة عليه؛ وقوله: ((

ينظر إليه نظرا حقيقيا املراد به الوجه احلقيقي؛ وذلك أن اإلنسان إذا كان من أهل اجلنة فإنه ينظر إىل اهللا عزوجل 

      )) وكما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  رة إلى ربها ناظرةضوجوه يومئذ نا بالعني كما قال اهللا تعاىل: ((

) إذا إال طلب وجه اهللا أي وجهه احلقيقي  إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ال تضامون في رؤيته (

نة نظر إىل وجه اهللا؛ فيكون أعلى مطلوب لإلنسان يف عمله الصاحل هو النظر الذي هو صفته؛ ألن من وصل اجل

  قيقي وإال اجلهة؟احلاملراد بالوجه يا أخ  إىل وجه اهللا عزوجل؛ إذا املراد بالوجه ؟

  قيقياحل :الطالب

  كيف يبتغي اإلنسان يطلب اإلنسان وجه اهللا ؟ ويش لون يعين ؟  :الشيخ

  النظر إىل وجهه :الطالب

  كرامته وهي اجلنة؛ إذا ما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا .  النظر إىل وجهه الذي يكون يف دار  :الشيخ

اهللا ؟ فاجلواب: بلى نرى ذلك؛ لكن اإلنفاق النافع هو الذي ابتغي  إذا قال قائل: ألسنا نرى أحدا ينفق لغري وجه

واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه  به وجه اهللا؛ يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص: (

  ) . اهللا إال أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك

فإنه جمزوم حبذف  )) يوف ه أيضا شرطية بدليل جزم اجلواب ((" هذ ما " )) وما تنفقوا من خير يوف إليكم ((

يوف  )) يعين أي خري تنفقونه من األموال قليال كان أو كثريا (( ما تنفقوا من خير حرف العلة وهي األلف؛ ((

  . ) الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ()) أي تعطونه؛ وكيف يوىف؟  إليكم

؛ بل مال)) يعين ال تظلمون بنقص شيء من ثواب ما أنفقتموه بل تعطونه وافيا كا وأنتم ال تظلمون قال: ((

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى  ليس األمر أننا ال نظلم فقط بل نزاد وتضاعف لنا احلسنات (

بيمينه ويربيها كما يربي  إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن اهللا يأخذها( ) واإلنسان  أضعاف كثيرة



) التمرة مثل اجلبل كم ضعفت ؟ أضعاف كثرية ما هلا  اإلنسان فلوه يعني مهره الصغير حتى تكون مثل الجبل

)) يعين  يوف إليكم وأنتم ال تظلمون حصر؛ التمرة إذا كانت مثل اجلبل فمعناه أضعاف كثرية ال حصر هلا؛ ((

    الظلم ولكن لكمال عدله حرم الظلم على نفسه . يف ثوابكم لكمال عدله ال لعجزه عن مكم اهللا عزوجلظلي

    ليس عليك يف هذه اآلية فوائد كثرية منها: أن هداية اخللق ليست الزمة للرسل بل وال لغريهم؛ لقوله:((

  )) . لست عليهم بمسيطر )) وهذا كقوله: (( هداهم

)) ولو كان ذمته ال تربأ  ليس عليك هداهم شريعة اهللا برئت ذمته؛ بقوله: (( ومن فوائدها: أن اإلنسان إذا أبلغ

  لكان ملزما أن يهتدوا وهذا ليس عليه .

  ))  ولكن اهللا يهدي من يشاء ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن مجيع األمور دقيقها وجليلها بيد اهللا؛ لقوله: ((

  )) .  يهدي من يشاءولكن اهللا وفيها رد على القدرية؛ لقوله: ((

  )). من يشاءوفيها إثبات املشيئة هللا ؛ لقوله: (( 

وفيها أيضا: أن أفعال العبد واقعة مبشيئة اهللا؛ ألن اهتداء العبد فعله؛ فإذا كان واقعا مبشيئة اهللا فهو دليل على أن 

  أفعال العباد متعلقة مبشيئة اهللا .

  )) . وما تنفقوا من خير فألنفسكم ال تنصرف إىل غريه؛ لقوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: أن أعمال اإلنسان

)) فجعل ما  وما تنفقوا من خير فألنفسكمهل يستفاد من اآلية أن ثواب األعمال الصاحلة ال ينفع؛ لقوله: (( 

اإلنسان فهو حق ينفق اإلنسان من اخلري لنفسه يعين فال يتعداه إىل غريه؟ اجلواب: ال؛ لكنها تبني أن ما عمله 

له؛ وال تدل على منع أن يتصدق اإلنسان على غريه بعمله؛ وهلذا جاءت السنة صرحية جبواز الصدقة عن امليت  

لو  ظنهااهللا إن أمي أفتلتت نفسها وأ يا رسول كما ثبت ذلك يف صحيح البخاري يف قصة الرجل الذي قال: (

وكذلك حديث سعد بن عبادة تصدق مبخرافه ـ  )؛ تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها

الغري وإمنا تدل على أن ما عمله اإلنسان  نفاآلية ال تدل على منع الصدقة عأي ببستانه ـ تصدق به ألمه؛ إذا 

   ال يصرف إىل غريه .

قون إال ابتغاء وما تنف ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنفاق الذي ال يبتغى به وجه اهللا ال ينفع العبد؛ لقوله: ((

  )) . وجه اهللا

ومن فوائدها: التنبيه على اإلخالص؛ أن يكون اإلنسان خملصا هللا تعاىل يف كل عمله حىت يف اإلنفاق وبذل املال 

قد حيمل عليه حمبة  )) اإلنفاق وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا : ((تعاىل ينبغي له أن يكون خملصا فيه؛ لقوله



وأن يقال: فالن كرمي وأن تتجه األنظار إليه؛ ولكن كل هذا ال ينفع، ال ينفع إال ما ابتغي به الظهور وحمبة الثناء 

  وجه اهللا .

)) وأهل السنة واجلماعة يقولون: إن هللا تعاىل وجها  ابتغاء وجه اهللاال  وفيها إثبات وجه اهللا عزوجل؛ لقوله: ((

اتية اخلربية؛ والذاتية اخلربية هي اليت مل يزل وال يزال متصفا حقيقيا موصوفا باجلالل واإلكرام؛ وأنه من الصفات الذ

هذا اللفظ على  اض وأجزاء هللا ألنه ما ينبغي إطالقعا؛ ونظري مسماها أبعاض وأجزاء لنا؛ ولكن ما نقول إنه أب

  صفات اهللا عزوجل

اجلهة وحنو ذلك؛ وهذا حتريف  أهل التعطيل ينكرون أن يكون هللا وجها حقيقيا؛ ويقولون املراد بالوجه الثواب أو

ألن الثواب ال و منهم بظاهر اللفظ خمالف له ـ أي لظاهر اللفظ ـ وإلمجاع السلف على أن هللا تعاىل وجها حقيقيا؛ 

 ويبقى وجه ربك ذو الجالل  يوصف باجلالل واإلكرام واهللا قد وصف وجهه باجلالل واإلكرام فقال: ((

  )) . واإلكرام

  )) . يوف إليكم خيروما تنفقوا من  الكرمية: أن اإلنسان ال ينقص من عمله شيء؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية 

)) ووجهه: أن احلرام ليس خبري بل  من خير ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن اإلنفاق من احلرام ال يقبل؛ من قوله: ((

  هو شر .

)) وهذا يستلزم كمال  وأنتم ال تظلمون له: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: نفي الظلم يف جزاء اهللا عزوجل؛ لقو 

    عدله؛ ألنه مر علينا كثريا أن كلما نفى اهللا عن نفسه من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده .

ال يستطيعون ضربا في األرض يحسبهم الجاهل  للفقراء الذين أحصروا في سبيل اهللا مث قال اهللا تعاىل: ((

  .))  هم ال يسألون الناس إلحافااأغنياء من التعفف تعرفهم بسيم

وما تنفقوا من خير يوف  هذا بيان ملصرف اإلنفاق؛ كأن سائال يسأل إىل أين نصرف هذا اخلري؟ ملا قال: ((

)) أو  تنفقوا )) وعلى هذا فتكون الفقراء إما متعلقة بـ(( للفقراء )) كأنه قيل: إىل أين نصرفه؟ فقال: (( إليكم

ق أو الصدقات للفقراء؛ والفقراء مجع فقري والفقري هو املعدم؛ ألن أصل هذه الكلمة مبحذوف؛ تقديره: اإلنفا

مأخوذة من الفقر املوافق للقفر يف االشتقاق األكرب، يف االشتقاق األكرب الذي يساوي يف احلروف دون الرتتيب؛ 

  والقفر هو الشيء اخلايل، األرض اخلالية وكما قال الشاعر:

  " حرب بمكان قفر     وليس قرب قبر حرب قبروقبر "              

يقولون إن اإلنسان إذا ما يأيت ذا البيت سبع مرات إال غلط فيه، وأنا غلطت فيه يف أول مرة؛ الكالم على إن 

القفر مبعىن الشيء اخلايل؛ الفقري معناه اخلايل ذات اليد؛ ويقرن باملسكني أحيانا؛ فإذا قرن باملسكني صار لكل 



وصار الفقري من كان ذا خايل اليد؛ أو ال جيد من النفقة إال أقل من النصف؛ واملسكني أحسن حاال  عىنمنهما م

جيد مجيع الكفاية؛ أما إذا انفرد أحدمها عن اآلخر صار معنامها واحدا؛ فهو من الكلمات اليت إذا ال منه لكن 

  ذات اليد.)) يعين خايل  للفقراء اجتمعت افرتقت وإذا افرتقت اجتمعت؛ ((

وأتموا  )) يعين منعوا يف سبيل اهللا؛ ألن االحصار مبعىن املنع؛ كقوله تعاىل: (( الذين أحصروا في سبيل اهللا (( 

)) يعين أحصروا يف  أحصروا في سبيل اهللا )) أي منعتم من إمتامهما؛ (( الحج والعمرة هللا فإن أحصرتم

دم عن العمل؛ املهم أم أحصروا يف قعجلهاد من العيوب اليت أاجلهاد؛ إما باالستعداد له وإما مبا أصام من ا

  هذا الطريق، يف سبيل اهللا .

)) ال يستطيعون سفرا يبتغون به الرزق؛ ألم إما مشغولون باجلهاد وإما  ال يستطيعون ضربا في األرض (( 

  عاجزون عن السفر ملا أصام من اجلراح أو الكسور أو حنو ذلك .

)) ففيها قراءتان؛ اجلاهل الذي  يحسبهم )) وقراءة: (( يحسبهم )) (( الجاهل أغنياء من التعففيحسبهم  ((

ليس عنده علم؛ أو اجلاهل بأحواهلم؟ الثاين، اجلاهل بأحواهلم؛ ألن جهل كل شيء حبسبه؛ اجلاهل بأحواهلم 

    عففهم وعدم سؤاهلم؛ )) أي بسبب ت من التعفف الذي ال يعرفهم حيسبهم أغنياء؛ من أي شيء؟ قال: ((

)) ألنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أم فقراء؛ وهذا كقول النيب صلى اهللا عليه  يحسبهم الجاهل أغنياء ((

اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي يتعفف ال يفطن له  هليس المسكين الطواف الذي ترد وسلم: (

ني حقيقة لكنك إذا رأيته  تقول هذا غين؛ ال يظهر مبظهر املسكهو )؛ هذا  فيتصدق عليه وال يسأل الناس

)) يعين العفة عن ما يف أيدي الناس؛ وكلمة التعفف  من التعفف الفقراء أبدا ال يف هيئته وال يف لباسه؛ وقوله: ((

قد يقول قائل: إن ظاهرها تكلف العفة؛ ألن تعفف ليست كعف، عف أي صار عفيفا؛ تعفف أي تكلف العفة 

قيل؛ ولكن الصواب خالف ذلك بل الصواب أن التاء هنا للمبالغة وليست للتكلف والطلب؛ بل املعىن هكذا 

  أنك حتسبهم أغنياء لكمال عفتهم فال يسألون الناس.

)) واحلسبان حبسب ظاهر احلال؛  يحسبهم الجاهل أغنياء )) يف األول يقول: (( تعرفهم بسيماهم قال: ((

)) فهو مبقتضى الفراسة والنظر والتدقيق؛ وكثري من الناس يكون عندهم من الفراسة  تعرفهم بسيماهم وأما ((

حوال الباطنة؛ فهؤالء إذا رأيتهم عرفتهم بسيماهم؛ السيما مبعىن العالمة لقول النيب األودقة النظر ما يعرف به 

) يعين  ليست لغيركم مة غرال محجلين من أثر الوضوء سيمااإنكم تدعون يوم القي صلى اهللا عليه وسلم: (

)) أي بعالمتهم. ويش العالمة اليت فيهم ؟ العالمة هي أن اإلنسان إذا رآهم  بسيماهم عالمة ليست لغريكم؛((

قع، دظنهم أغنياء وإذا دقق يف حاهلم تبني هلم أم فقراء لكنهم متعففون؛ وكم من إنسان يأتيك مبظهر الفقري امل



وأنني، وطنني؛ وإذا أمعنت النظر فيه عرفت أنه غين؛ وكم من إنسان حل، ، ووجه كاشفو نثياب ممزقة، وشعر م

بالعكس يأتيك بزي الغين يئة اإلنسان املنتصر على نفسه الذي ال حيتاج إىل أحد لكن إذا دققت يف حاله 

لفراسة يعلمون اهللا عليه بالفراسة؛ وكثري من الناس يعطيهم اهللا تعاىل علما با علمت أنه فقري؛ وهذا يعرفه من منّ 

   )) . ولتعرفنهم في لحن القول أحوال اإلنسان مبالمح وجهه ونظراته وكذلك بعض عباراته؛ كما قال تعاىل: ((

  ، اإلحلاح يف املسألة؛ قوله: املسألة حهو إحلا  ف)) اإلحلا تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إلحافا قال: ((

)) هل النفي للقيد؟ وإال للقيد واملقيد ؟ إن نظرنا إىل ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد  ال يسألون الناس إلحافا ((

يعين ال يسألون الناس سؤال إحلاف؛ ولكنهم يسألون سؤال تلطف وحياء وخجل؛ إذا رده املسئول مرة ما عاد 

ثناء أن النفي نفي  أن املقام مقاماهر اللفظ؛ لكن مقتضى السياق و إليه مرة أخرى؛ هذا مقتضى أيش؟ مقتضى ظ

   ؛ بدليل قوله: للقيد الذي هو اإلحلاف واملقيد الذي هو السؤال؛ فهم ال يسألون الناس إحلافا وال غري إحلاف

اجلاهل أغنياء بل لظنوا فقراء لسؤاهلم؛  حسبهم)) ولو كانوا يسألون ما  يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ((

القيد وأيش؟ واملقيد؛ لكنه ذكر أعلى أنواع السؤال املذموم وهو اإلحلاح؛ وهلذا جتد اإلنسان  عنفعليه يكون النفي 

وال تعطيه مع علمك باستحقاقه؛  مثألته حىت رمبا تأخذك العزة باإلإذا أحل وإن كان فقريا يثقل عليك، ومتل مس

تعطيه أكثر مما تعطي السائل؛ هذه مخس و  همبظهر الغين املتعفف جتدك ترق ل ألنه أحل؛ وجتد اإلنسان الذي يظهر

الذين أحصروا في سبيل اهللا  ال يستطيعون ضربا في األرض يحسبهم الجاهل أغنياء من  صفات؛ قال: ((

)) هذه مخس والسادسة: الفقراء؛ فهوالء هم املستحقون  التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إلحافا

ليس كما إذا متت هذه الصفات من الصفات فاالستحقاق باق لكن  وإذا ختلفت صفةللصدقة واالنفاق حقا 

  . الست

   يف اآلية الكرمية عدة فوائد ؛ طيب نكمل اآلية ؟ طيب .

حثا لت ا اآلية املبينة ألهل االستحقاق ذي)) هذه اجلملة مجلة شرطية  وما تنفقوا من خير فإن اهللا به عليم ((

نفقه فسيجازينا عليه احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبع مائة ضعف نما بأي  خري على اإلنفاق؛ ألنه إذا كان اهللا علي

من ظهور احلث على اإلنفاق وأن اإلنفاق هذا كله مقيد باخلري،  اتيف هذه اآليما إىل أضعاف كثرية؛ فتأمل 

    ومقيد بأهله الذين يستحقونه.

ففي اآلية بيان من يستحق اإلنفاق االستحقاق الكامل؛ وهم الفقراء املوصوفون ذه الصفات اخلمس؛ ألن قلنا  

  هم الفقراء املوصوفون ذه الصفات اخلمس اليت ارتكزت على الفقر .



تشاغل  من فوائد اآلية الكرمية: أن تشاغل اإلنسان بعمل يعد من سبيل اهللا يبيح أن نعطيه وننفق عليه؛ فلو

ب العلم؛ ولو تفرغ إنسان لالقادر على الكسب بطلب العلم فإننا نعطيه حىت من الصدقة الواجبة ليتفرغ لط

  للجهاد يف سبيل اهللا أعطيناه وإال ال؟ نعم أعطيناه ولو من الصدقة الواجبة. 

ى ألنه تفرغ لنفع قاصر ال ال يعطدقة املستحبة؛ أما من الزكاة فلو تفرغ إنسان للعبادة فإنه ال يعطى إال من الص

  يتعداه؛ وفرق بني النفع القاصر و النفع العام.

ال  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال ينبغي أن نعطي بل ال جيوز أن نعطي من يستطيع التكسب؛ لقوله: ((

ال  ضرب يف األرض والتكسب فإنهال)) فإنه علم منه أم إذا كانوا يستطيعون  يستطيعون ضربا في األرض

مث قال:  ن الصدقة صعد فيهما النظر وصوبهيعطون؛ وهلذا ملا جاء رجالن إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يسأال

؛ فإذا كان اإلنسان يستطيع الضرب يف األرض ) إن شئتما ألعطيتكما والحظ فيها لغني وال لقوي مكتسب( 

  لكنه ليس فقريا بعمله .والتجارة والتكسب فإنه ال يعطى؛ ألنه وإن كان فقريا مباله 

  .))  يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة التعفف؛ لقوله: ((

ومنها: التنبيه على أنه ينبغي لإلنسان أن يكون فطنا، ذا حزم ودقة نظر؛ ألن اهللا وصف هذا الذي ال يعلم عن 

)) فنبغي لإلنسان أن يكون ذا فطنة  من التعفف ءأغنيايحسبهم الجاهل  حال هؤالء بأنه جاهل، فقال: ((

  وحزم ونظر يف األمور.

سببية، يعين بسبب لل" هنا  من )) فإن " من التعفف ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات األسباب ؛ لقوله: ((

  تعففهم يظن اجلاهل حباهلم أم أغنياء .

)) فإن السيما هي العالمة اليت  تعرفهم بسيماهم والفطنة؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل الفراسة 

ال يطلع عليها إال ذوي الفراسة ؛ وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة وال بعد نظر خيدع بأدىن سبب؛ 

   وكم من إنسان عنده قوة فراسة وحزم ونظر يف العواقب حيميه اهللا تعاىل بفراسته عن أشياء كثرية .

كان من قد  ))؛ و  ال يسألون الناس إلحافا من فوائد اآلية الكرمية: ألثناء على من ال يسأل الناس؛ لقوله: ((و 

سألوا الناس شيئا حتى إن الرجل لو أسقط يما بايع النبي صلى اهللا عليه وسلم عليه أصحابه أن ال ( مجلة 

) كل هذا بعدا عن السؤال؛ والسؤال لغري  سوطه من أعلى بعيره فينزل ويأخذه وال يقول ألخيه أعطني إياه

ضرورة، سؤال املال لغري الضرورة حمرم إال إذا علمنا أن املسئول يفرح بذلك ويسر كما لو سأل اإلنسان صديقا له 

يعرف أنه يكون ممتنا ذا السؤال فإن ذلك ال بأس به؛ وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اللحم الذي على 

ال أنك احبك يسر بسؤالك الشيء ويفرح ولو ) فإذا علمت أن ص هو لبريرة صدقة ولنا منها هدية (الربمة قال: 



سألته ألهداه إليك مثال؛ فال بأس أن تسأل؛ ولكن ترك السؤال أسلم؛ ألنه من ذا الذي يتأكد بيقني أن صاحبه 

   . حيب أن يسأله

)) وهذه عامة أي خري يكون فإن اهللا به  تنفقوا من خيروما  ؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: عموم علم اهللا

     عليم؛ ففيه بيان عموم علم اهللا وأنه شامل ملا يعمله اإلنسان وملا يفعله اهللا عزوجل بنفسه .

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم مث قال اهللا تعاىل مثنيا على املنفقني قال: (( 

  )) عند ربهم

بالشرط يف العموم؛ ألن  أ؛ واقرتنت بالفاء لشبه املبتدأبتدامل)) خرب  فلهم أجرهم ؛ ومجلة ((أ)) مبتدالذين  ((

  هنا اسم موصول، واسم املوصول يشبه الشرط يف العموم . أاملبتد

نس؛ فيشمل الكل )) حيتمل أن يراد باألموال هنا كل األموال؛ وحيتمل أن يراد اجل الذين ينفقون أموالهم قال: ((

  والبعض .

)) فيه عموم األحوال؛ يعين على كل حال  سرا وعالنية )) هذا فيه عموم الزمن ؛ (( بالليل والنهار وقوله: ((

  ويف كل زمن .

)) يعين جهرا؛ ويف  وعالنية (()) يعين إنفاقا سرا؛  ينفقون )) أي خفاء؛ وهو مفعول مطلق لـ(( سرا وقوله: ((

العالنية والليل على النهار دليل على أن الصدقة كلما كانت أخفى فهي أفضل وأوىل؛ ولكن قد تقدمي السر على 

  تكون عالنية أفضل إذا ترتب على ذلك مصلحة.

؛ وهذا دخرا جيدونه أحوج ما يكونون إليه)) يعين ثوام عند اهللا م أجرهم )) (( فلهم أجرهم عند ربهم قال: ((

الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل  ((األجر قد بني فيما سبق بـأن 

  )) . سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف لمن يشاء واهللا واسع عليم

)) فيما  وال هم يحزنون )) فيما يستقبل، (( ال خوف عليهم )) (( وال خوف عليهم وال هم يحزنون قال: ((

خيافون من املستقبل؛ ألم يرجون ثواب اهللا عزوجل؛ وال حيزنون على ما مضى؛ فهم ال حيزنون على ما سبق وال 

    .مضى ألم أنفقوه عن طيب نفس

يف اآلية الكرمية ثناء على الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا؛ سواء كان ليال أو ارا، أو سرا أو جهارا؛ وفيه أيضا 

)) والثواب عند العظيم يكون  لهم أجرهم عند ربهم : ((دليل على كثرة ثوام؛ ألنه أضافه إىل نفسه فقال

  عظيما .



ال خوف عليهم وال هم  ومن فوائد اآلية: أن اإلنفاق يكون سببا لشرح الصدر وطرد اهلم والغم؛ لقوله: ((

)) وهذا أمر جمرب مشاهد أن اإلنسان إذا أنفق نفقة يبتغي ا وجه اهللا انشرح صدره، وسرت نفسه،  يحزنون

  أن قلبه؛ وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا ذلك من أسباب انشراح الصدر، ذكره يف زاد املعاد .واطم

)) ألن عظم املعطي يستلزم عظم  لهم أجرهم عند ربهم ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان عظم العطية؛ لقوله: ((

  العطية.

ومنها أيضا: كرم اهللا عزوجل حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه جعله أجرا لفاعله يؤجر عليه كاألجري 

    .مهم البحث اآليتألن إذا استأجرته فإن أجره ثابت الزم . ونقف على هذا ألنه 

  ؟...: الطالب

  من أين يؤخذ؟: الشيخ

  ؟...:الطالب

ما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا، ما  قولونال؛ أخاف هذا يكون دليال هلم، أخاف أن يكون حجة هلم ي : الشيخ

  لثوابل نفقونت

  ...؟: الطالب

  أي هم يقولون نعم أنت إذا عملت هللا نفسه هذا ال بأس نعم ؟ : الشيخ

  . . ؟ببعض أموالكم ما ميكن أن نقول إن من يف اآلية تبعيضية: الطالب 

  وين فيه ؟ : الشيخ

   )) وما تنفقوا من خير  ((: الطالب 

   الشرطية أو املوصولة فهي بيانية بعد ما ا إذا جاءت منهي األحسن أن تكون بيانية ألن مال : الشيخ

  قاعدة ؟: الطالب

   أيه قاعدة نعم قاعدة . : الشيخ

  )) متعلقة مبن ؟ للفقراء ((: الطالب

  : اإلنفاق للفقراءحمذوف، التقدير أمبحذوف، خرب ملبتد : الشيخ

  متعلقة ب))  واقتنف وما ((: الطالب

   ذا نعم.هلفيها احتمال هلذا و إذا كان ))  واقتنف وما (( : الشيخ 

  ؟ ...اجلهاد إذا أطلق فاملراد به القتال : الطالب



   أي نعم إذا أطلق فاملراد به قتال األعداء هذا هو الصحيح . : الشيخ

   هذه اآلية وطالب العلم؟وز أن تعطى الزكاة لطالب العلم وااهد ؛ فالنسبة للمجاهد واضح : جيالطالب 

د يف سبيل اهللا يشمل اجلهاد بالسالح واجلهاد بالعلم؛ بل إن هالعلم جماهد يف سبيل اهللا؛ ألن اجلطالب ا : الشيخ

تقدر تقاتله وجتاهده بالسالح؛ لكن باحلجة اجلهاد بالعلم أشق؛ ألن اجلهاد بالعلم سالح للمنافقني؛ املنافق ما 

والبيان؛ فالسالح بالعلم أعم وأمشل؛ ألنه جياهد به املنافق وجياهد به الكافر وجياهد به الفاسق العاصي املسلم 

   خبالف اجلهاد بالسالح .

  إذا أطلق فيكون املراد باجلهاد القتال. . .؟ شيخ اجلهاد يف سبيل اهللا كما نعلم :الطالب

  شرعي من اجلهاد يف سبيل اهللالأي نعم لكن العلماء يقولون إن طلب العلم ا : الشيخ

  يعين مبنزلة القتال ؟ :الطالب

   شموله وعمومه نعم.لقيم يف مقدمة النونية قال إنه أفضل الأي نعم حىت ابن   : الشيخ

  تنطبق عليهم أهل الصفة :الطالب

  أيش؟ الصوفية ؟  :الشيخ

  أهل الصفة: الطالب

أي نعم فقراء أهل الصفة تنطبق؛ ألم حمصرون يف سبيل اهللا وتنطبق عليهم هذه الصفات؛ لكنها ليست : الشيخ

  اآلية الكرمية .يف خاصة م؛ بل هم من أول ما يدخل فيهم 

  إذا كان طالب العلم قويا مقتدر على الكسب فهل نعطيه الزكاة ؟: الطالب

  ال ما يعطى، ما يعطى؛ ألنه ال حاجة له إىل ذلك أي نعم . الشيخ:

   : أقول الذين يستطيعون الضرب يف األرضالطالب

 


